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Een Elftal
VUT’ters:
“Het sportpark is tiptop
in orde voor als de bal
weer gaat rollen!”

Tola Taylor
over Nederland en RKVVN

Beste sportvrienden,
Dit eerste voorwoord van 2021 is korter dan jullie van mij gewend
zijn. Helaas houdt corona Nederland nog steeds volop in zijn greep
en is het “oude normaal” nog niet teruggekeerd. Wie had begin vorig jaar kunnen bedenken dat ook Nederland getroffen zou worden
door een pandemie.
Sinds maart 2020 hebben we al te maken met corona. Er is nauwelijks gevoetbald, dus heb ik helaas niets te melden over de sportieve
prestaties van de elftallen, behalve dat de trainingen van de jeugdleden tot 18 jaar gewoon doorgaan. Iedereen wacht gespannen af
wat en wanneer we weer iets mogen. Zodra er weer enige ruimte is
om te voetballen, gaan wij als bestuur meteen weer bekijken hoe we
zo veilig mogelijk aan de gang kunnen en laten wij jullie dit weten.

Alle jeugdleden tot 18 jaar en de Sport en Spel-leden trainen door.
Ook de VUT-ploeg is zoveel mogelijk aan de gang gebleven met het
onderhoud van de velden en accommodatie, zodat ook dit straks
weer op en top in orde is.

In gesprek met de nieuwe
hoofdsponsoren van
onze mooie club

Van Trinidad & Tobago
naar Nederwetten

Willy Raaijmakers

Aankoop kantine
Eindelijk is de conceptakte voor de aankoop van de kantine door de
gemeente en ons bestuur goedgekeurd. We verwachten in de komende maanden naar de notaris te kunnen gaan om te tekenen en
eigenaar van het paviljoen te worden. Achter de schermen zijn wij
druk bezig met het aanbesteden van het onderhoud van de velden
voor de komende vier jaar.

Een onverwachte
tegenstander... Corona

Bekendmaking
nieuwe sponsoren
voor onze Dames!

Woord van de voorzitter

Sport & Spel
Juventud

Sterren aan het woord
Vincent Platjouw en Bryan Buffing
over Vincent Platjouw en Bryan Buffing

Contracten
Eind van dit seizoen lopen de contracten met de trainers af en wij
zijn volop in gesprek voor de invulling van het volgende seizoen.
Ook voor de trainers is het een rare tijd, zij hebben in 2020 amper
hun tactiek over kunnen brengen, elftallen kunnen motiveren of de
conditie van het elftal op peil kunnen houden. Ik zie in de app groepen dat ze dagelijks contact hebben met spelers, ze geinen en dollen
wat om de moed erin te houden.
Ook de sponsorcontracten liepen af. Voor de horeca zijn het hele onzekere tijden en twee oude sponsoren vonden het niet verantwoord
om door te gaan. Wij bedanken hen voor de jarenlange steun die zij
de club hebben gegeven en hopen hen in betere tijden weer te kunnen contracteren.
De sponsorcommissie is er gelukkig in geslaagd om nieuwe sponsoren te vinden. Dankzij hun steun hebben wij samen met een paar
betrokkenen mooie nieuwe tenues bij onze sponsor Sportshop Laarbeek kunnen bestellen.
De overige elftallen blijven voorlopig in de oude tenues spelen, totdat wij ook voor hen nieuwe sponsoren hebben gevonden.
Net als iedereen hoop ik dat er snel een einde komt aan de maatregelen. Blijf gezond en houd de moed erin.
Hopelijk tot snel!
Willy Raaijmakers

Nieuwe hoofdsponsoren van RKVVN
Elektrotechnisch Buro van Keulen en A. Jansen
Als club zijn we trots op onze nieuwe hoofdsponsoren A. Jansen B.V. en ETB van Keulen. Ze zullen voor de komende 3 seizoenen
prijken op de tenues, trainingspakken en
tassen van ons vaandelteam. Dit was voor
de vereniging (die al een tijdje op zoek was)
natuurlijk geweldig nieuws. Alle reden om
ze via deze weg nog eens in het zonnetje te
zetten, en om alle leden kennis te laten maken met de motoren achter deze bedrijven.

domotica, PV systemen, autolaadpalen, geluidsinstallatie, video-intercom installatie,
inbraaksignalerings- en toegangscontrolesystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties
en gebouwbeheersystemen. Een breed aanbod dus.’

Zouden jullie jezelf (voor de mensen die nog
geen idee hebben) kunnen voorstellen?

Remko: ‘Dat voelt erg goed, en vooral de
combinatie met A Jansen B.V. Nu komen we
elkaar op de shirts tegen in plaats van op de
bouwplaats.’

Toon: ‘Mijn naam is Toon Jansen, eigenaar
van A. Jansen BV. In 2021 bestaan wij alweer
50 jaar. Zelf ben ik liefhebber van de sport en
kijk ik er graag naar.’
Gerard: ‘Ik ben Gerard van Keulen, woonachtig op de Hoekstraat nummertje 10, dat is in 40
jaar mijn 5e adres in het dorp. Ik heb 2 zonen
en 5 kleinkinderen.’
Remko: ‘En ik ben Remko, 34 jaar oud en de
jongste zoon van Gerard. Ik heb 2 kinderen
en sinds kort woon ik (na een groen-wit avontuurtje) gelukkig weer in Nederwetten.’
Zouden jullie in het kort jullie bedrijf kunnen
omschrijven?
Toon: ‘A. Jansen B.V. biedt concrete oplossingen op het gebied van infra, recycling en beton. Alle disciplines onder één groen dak. Bij
A. Jansen B.V. behandelen we meer dan 1,2
miljoen ton aan inerte afvalstromen per jaar.
95% hiervan wordt in ons bedrijf hergebruikt
of gerecycled tot hoogwaardige, gecertificeerde producten.’
Gerard: ‘ETB van Keulen staat voor professionele elektrotechnische gebouw-gebonden
installaties. Bij onze werkzaamheden moet
je denken aan: E-Installatie, data installatie,

Hoe voelt het om de komende 3 seizoenen
hoofdsponsor van RKVV Nederwetten te
zijn?

Toon: ‘Hartstikke goed, wij hopen een steentje bij te kunnen dragen om de club gezond te
houden.’
Hoe is het tot stand gekomen en wat drijft
jullie om het hoofdsponsorschap op je te
nemen?
Toon: ‘We vinden het heel mooi om dit samen
met ETB van Keulen te kunnen doen!’
Remko: ‘Het zoemde al enige tijd rond dat de
club op zoek was naar een nieuwe hoofdsponsor. Gerard heeft hier een paar keer met Paul
van den Broek over gesproken. Wel erg netjes
en mooi dat Paul (samen met zijn opvolger)
zijn contract heeft uitgediend. Dat mag ook
wel eens gezegd worden.’
Gerard: ‘Daar komt bij dat de voorzitter van
RKVVN zijn gehele werkzame leven aan ETB
van Keulen verbonden is geweest, dus ook
wat dit betreft is dit een leuke continuering
zonder dienstverband.
Het contract van 5 jaar vonden we in deze onzekere coronatijd wat te zwaar. Toen hebben
we zelf de connectie met Toon Jansen gezocht
om het samen te doen. Op deze manier hebben we Han verrast met een duo-hoofdsponsorschap.’

Door: de Sponsorcommissie

Hoe zien jullie RKVV Nederwetten nu en wat
verwacht je van de toekomst?
Toon: ‘RKVV Nederwetten is een warme club
met veel talenten. We verwachten dat deze
talenten gestimuleerd worden en de kans krijgen om zich te ontplooien.’
Remko: ‘Wij zien RKVVN als één van de belangrijkste verbindingen tussen de inwoners
van Nederwetten, een club die de samenhang
van ons dorp een warm hart toedraagt.
Voor de toekomst wordt de rol van de vereniging wellicht nog belangrijker, we gaan met
het dorp weer een beetje groeien. Het is belangrijk dat Nederwetten zijn “ons kent ons”
karakter behoudt.’
Los van het feit dat we nog niet in het nieuwe tenue hebben kunnen spelen, zijn deze
natuurlijk al wel gepresenteerd. Wat vinden
jullie van de nieuwe look?
Gerard: ‘De tenues zien er fantastisch uit, als
we nu niet meer in de top 3 eindigen dan weten wij het ook niet meer.’
Toon: ‘Het zag er keurig uit. Ondanks de coronamaatregelen was het een geslaagde presentatie.’
Zijn er nog levenslessen die jullie de lezers
van ons clubblad zouden willen meegeven?
Toon: ‘Altijd blijven sporten en genieten van
lekker buiten zijn. Voor zowel jong en oud is
het belangrijk om in goede conditie te zijn en
gezond te blijven.’
Gerard: ‘Zoek de verbinding met de medemens. Dat gaat al erg goed, kijk maar naar de
jeugdafdeling. Zoek altijd in oplossingen!’
Remko: ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt!’
Als de sportparken weer open mogen, is er
dan een kans dat we jullie eens langs de lijn
of in de kantine treffen?
Toon: ‘Dat zal niet zo vaak voorkomen, maar ik
ben graag op andere manieren betrokken.’
Remko: ‘Wij zullen veel op het sportpark aanwezig zijn. Niet alleen tijdens de wedstrijden
van het 1e maar ook zullen we weer zorgen
voor een team tijdens het gezellige sponsortoernooi.’
Bij deze bedank ik jullie namens de vereniging nogmaals voor jullie sponsorschap.
We hopen dat we het vaandelteam zo snel
mogelijk in jullie geweldige tenues mogen
aanschouwen!

Een onverwachte tegenstander...
gooide roet in het eten

Door: Ivo van der Heijden

Michel Verhoeven

Het 2e elftal van RKVV Nederwetten lag aardig op koers om een
behoorlijk goede prestatie neer te zetten. Ja, wordt er dan gezegd,
het 2e heeft ook de beste spelers. Feit blijft dat je het toch maar moet
doen met z’n allen.
Het seizoen begon met wat tegenslag en na de verloren bekerwedstrijden, die we als oefenpartijtjes hadden bestempeld, verloren we ook
de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Valkenswaard. Ondanks
de goede moed en goede instelling, daar lag het niet aan. Wij misten
kansen en de tegenstander speelde goed op de counter en wist uit één
van de spaarzame aanvallen te scoren.

schilderwerken
nol rendershof 8
5674 MC nuenen
info@soetbeeck.nl

06 22 13 05 02
mjtverhoeven@gmail.com

06 5 1 6 79 247

Ook de eerste thuiswedstrijd tegen De Valk werd een teleurstelling,
ook hier moesten we hen met alle drie de punten naar huis laten gaan.
2 gespeeld, 0 punten.
Het was zaak voor Ruud en mij om het geloof en plezier erin te houden
bij de groep. Daarnaast wilden we een gebalanceerd team neerzetten.
Niet door de spelers in te zetten op de plaats waar ze altijd al hadden
gespeeld in het verleden. Niet door spelers in te zetten op de plaats
waar ze in het verleden altijd hebben gespeeld. We hebben gekeken
naar de kwaliteiten van de spelers en hoe zij het best tot hun recht
kwamen in het geheel. Dat was niet altijd hun favoriete positie, of een
positie die ze jaren ervoor altijd hadden gespeeld in hun gloriejaren.
Dat verbaasde menigeen wel. Het werd geaccepteerd en voor leiders is
het dan: als je wint, heb je gelijk, toch?
Neemt niet weg dat de spelers het zelf hebben gedaan. Want heel
eerlijk; Ruud in ik zaten er ook wel eens faliekant naast. Dan was het
mooi om te zien dat het team een zelfregulerend vermogen bezat om
zelf e.e.a. aan te passen, zodat het beter werd. De spelers van het 2e
hebben dan ook alle kwaliteiten aan boord, niet alleen fysiek, bal technisch, maar ook tactisch, samengebald in een echte teamspirit met een
groot aanpassingsvermogen en spelinzicht. Niet mokken en mekkeren,
maar elkaar steunen en helpen waar nodig.
Daarmee hebben ze vele wedstrijden over de streep getrokken.
En zo geschiede dat vanaf de derde wedstrijd het buitengewoon goed
ging en de resultaten kwamen dan ook. De spelers accepteerden de
soms rare opstelling en het wisselbeleid en namen stuk voor stuk hun
verantwoordelijkheid. Geen enkele speler uitgezonderd.
De focus stond helemaal op willen winnen. De moraal was goed en de
inhaalrace was gestart. Er waren wedstrijden bij die, na vaak een wat
moeizamere start, toch uiteindelijk gemakkelijk werden gewonnen.
Maar de mooiste, spannendste en meest memorabele wedstrijd van
het seizoen 2019-2020 was de wedstrijd thuis tegen Valkenswaard.
Het was een regenachtige morgen en de tegenstander was er één van
formaat. Deze wedstrijd was cruciaal voor ons, omdat het één van de
directe concurrenten betrof. We konden door te winnen afstand nemen
van hen. Als dan ook de andere directe concurrenten punten zouden
verspelen, kwamen we in een uitermate mooie positie op de ranglijst.
De wedstrijd startte en al snel kregen we een enorme kans om binnen
vijf minuten op voorsprong te staan. Helaas tellen kansen niet en kregen we een directe tegenaanval waaruit de tegenstander scoorde.
Het veld had veel te lijden onder de zware regenbuien en werd steeds
slechter. Het was zwoegen voor beide partijen en de situatie ontstond
dat de scheidsrechter serieus overwoog te stoppen omdat het gevaarlijk zou zijn. De hele wedstrijd werd er fel maar zeker sportief gespeeld
en was er in onze ogen geen aanleiding te moeten stoppen. Wij drongen er dan ook op aan om door te gaan. Uiteindelijk was het nog ongeveer 10 minuten spelen met een stand 1-2. Én, niet onbelangrijk, wij
werden sterker. Eén van onze laatste wissels werd ingebracht, een
wissel die afgelopen seizoen al meerdere keren was ingezet om het tij
te keren en wat tot dan toe telkens goed had uitgepakt.

Hij deed wat hij moest doen, de tegenstander storen in de opbouw,
het spreekwoordelijke ‘oorlog maken’ in en rondom de zestien van de
tegenstander. Daardoor kwam er ruimte voor andere spelers.

Voor al uw tegelwerk

Het werd 2-2 en de regen viel met bakken uit de lucht.
Weer wilde de scheidsrechter stoppen, maar wij waren daar niet bij
gebaat en na het raadplegen van een bestuurslid, werd besloten de
wedstrijd uit te spelen.
Onvermoeibaar gingen we door en in één van de laatste minuten van
de wedstrijd werd vanaf rechts een fraaie bal de spekgladde 16 ingebracht, richting onze boomlange spits. Deze werd kort aan zijn shirt
getrokken en mede door de gladheid ging hij fier onderuit.
De scheidsrechter was zeer gedecideerd en gaf, terecht, een strafschop
aan Nederwetten. Deze kans lieten we niet onbenut en we wonnen
uiteindelijk de wedstrijd met 3-2!
Men ging nu ook zelf geloven in een mooi slot van dit avontuur en
we zaten in een goede flow. Er stonden nog wat, op papier, zwakkere
tegenstanders te wachten en nog 2 directe concurrenten, Nuenen en
SBC. Maar bij iedereen leefde het gevoel dat we die ook konden pakken, of minstens genoeg punten konden behalen om op het eind van de
competitie bovenaan te eindigen.
Sommigen namen het ‘K-woord’ al in de mond.
Helaas te vroeg, zo is nu gebleken.

Administratiekantoor Nuenen
Voor verzorging van
Administratie - Jaarrekeningen Belasting en Advies

Informeer ook geheel vrijblijvend!
Ook voor particulieren

De Koppel 11
5674 NW Nederwetten
Telefoon: 040 - 283 73 86

Opwettenseweg 95
5672 AH Nuenen

E-mail: bloks@iae.nl
Tel.: 040-2906406

Het is een oud spreekwoord, maar helaas nog steeds van kracht: ‘Je
moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.’ Dat blijkt nu
maar weer, sommigen namen het woord ‘Kampioenschap’ al te snel in
hun mond, ha, ha.
Verslagen door een virus, in dit geval het Coronavirus.
Ach, laten we wel wezen: het had fantastisch af kunnen lopen, maar
dit staat in schril contrast tot de mensen die COVID-19 van heel dichtbij mee hebben moeten maken. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die
naasten hebben moeten afgeven door deze ziekte, direct of indirect.

NUENHEM
T U I N S E R V I C E

AANLEG - ONDERHOUD - BOOMVERZORGING

We mogen dus niet klagen dat we gezond zijn en we terug mogen kijken op een fantastisch mooi seizoen.
Allemaal heel veel gezondheid en wijsheid gewenst voor 2021!

WWW.NUENHEM.NL | 06 - 12626367

Sterren aan het woord
Vincent Platjouw en Bryan Buffing

Bryan: ‘Ik snap je helemaal. Ik wil gewoon weer lekker voetballen en
gezellig in de kantine bier drinken. Het kan me niet snel genoeg gaan.”
Door: Vincent Platjouw en Bryan Buffing

In het voorjaar van 2020 waren de laatste minuten van het Eindhovense VV Wodan geslagen. De club hield wegens financiële malaise
op te bestaan. ‘De een zijn dood, is de ander zijn brood’ dacht Vincent Platjouw op dat moment. De oud-speler van Wodan speelt inmiddels al wat jaren voor Nederwetten en zag zijn kans schoon. Hij
pakte de telefoon en benaderde de ene na de ander speler om over te
stappen naar blauw-wit.

Selectie en oud-Wodan
Vincent: “Wat vind je van de huidige selectie? Daar hebben we natuurlijk nog weinig van kunnen zien?”
Bryan: “Natuurlijk kan ik het niet vergelijken met andere jaren. Maar
laat ik het zo zeggen: er zit potentie in. Het is een groep met veel jonge
jongens die er zin in hebben. Dat is erg positief en daar kun je verder
op bouwen. Het is een leuk team en het groepsgevoel is goed. Persoonlijk hoop ik binnenkort ook op het veld te kunnen laten zien dat ik iets
toe te voegen heb.”

Nieuw elan
Hij kreeg het voor elkaar om zes voetballers van Wodan mee te laten
trainen als potentiële versterkingen voor het tweede van Nederwetten.
Uiteindelijk bleven vier van hen plakken: Jeroen Schilders, Bas Ouborg,
Michiel Zwamborn en Bryan Buffing. Helaas voor het 2e werd Bryan bij
de selectie gevoegd. Door de pandemie en een slepende blessure heeft
hij zijn kunsten slechts nog buiten de lijnen kunnen vertonen. Wel
heeft hij iets bijgedragen aan deze editie van ’t Koppeltje. Ook Vincent
heeft besloten om de redactie te helpen. Een goede reden voor een
verdere kennismaking met dit tweetal.
Bryan

Wie is Wie?
Naam

Platjouw

29 jaar

Leeftijd

37 jaar

Vrijgezel

Status

Samenwonend

Eindhoven

Woonplaats

Nuenen

Online redacteur bij

Beroep

Logistiek coördinator

VTBL/RTL nieuws tot

Export bij Interfood

01-2021, daarna op
zoek naar iets nieuws
Nummer 10

Favoriete positie

Spits

Anwar El Ghazi/

Favoriete speler

Giel van Korven

Wapenfeiten

Kampioen met EMK

Julian Weigl
Gescout in een ver
verleden door PSV,

3 (‘03/’04), kampi-

Feyenoord en FC

oen met Wodan 8

Eindhoven, Kampi-

(‘13/’14). Voetballen

oen met Wodan 13

tegen Lucius, Van der

(‘17/’18). Voetballen

Doelen en Kantelberg

tegen Patrick Paauwe
en John de Bever.
Waarom Nederwetten?
Bryan: “Ik kan nu een heel spannend verhaal op gaan lepelen, maar
eigenlijk is het niet zo spannend. In de groepsapp van Wodan kwam
een berichtje dat Jeroen en Michiel bij Nederwetten hadden getekend.
Toen stuurde ik als grapje: ‘Als ze nog iemand zoeken die echt kan
voetballen, moeten ze mij bellen.’ Twee minuten later appte jij.”
Vincent: “En toen dacht jij: ‘Dat gaan we doen?”
Bryan: “Nou niet direct. Ik had in februari voor het laatst gevoetbald
en was dat thuiszitten wel zat. Dus uit een soort verveling en honger
naar voetbal ben ik mee gaan trainen en eigenlijk raakte ik daardoor
enthousiast.”
Vincent: “Eigenlijk wilde je stoppen met voetbal toch?”
Bryan: “Klopt. Nadat Wodan failliet was, had ik absoluut geen zin om
bij Nieuw-Woensel te gaan spelen. Maar stiekem kan ik het voetbal
helemaal niet missen, dus was ik harstikke blij dat jij appte. De onderhandelingen verliepen ook soepel. Zodra ik wist dat ik zo’n 50 cent per
pilsje zou besparen in vergelijking met Wodan, was ik om.”
‘t Koppeltje
Vincent: “En toen besloot je ook meteen om je in te gaan zetten voor ‘t
Koppeltje. Zit daar nog een spannend verhaal achter?”
Bryan: “Die credits gaan volledig naar Han. Na de laatste training

Vincent: “Wat ik heb begrepen is dat ze het erg naar hun zin hebben.
Ze zijn goed opgevangen door de groep, maar dat komt natuurlijk ook
omdat ze zelf sociaal zijn. Ze brengen gezelligheid mee naar de vereniging en daarnaast kunnen ze wel een aardig potje voetballen hoor. De
teamgenoten zijn vooral onder de indruk van de fitheid van Jeroen.
Bryan: “Haha, die gozer doet voor zijn plezier mee aan triatlons en dat
soort geintjes. Krijgt ie niet eens geld voor hé, het kost hem zelfs geld
denk ik. Maar dat het ze goed bevalt, verbaast me niet. De sfeer is zo
anders dan bij Wodan. Die club was al drie jaar dood. Hier is alles goed
geregeld. De contributie is laag en de shirtjes worden gewassen, wat
een luxe!”
Vincent: “Dat is een luxe, inderdaad. Dus ik denk er ook nog niet aan
om te stoppen de komende jaren. Ik heb al een aantal spelers op de
korrel voor volgend seizoen. Hopelijk wil Amos Letwory (ex Heerenveen en Helmond Sport) nog een jaartje knallen. Maar ik zal ook mijn
oud-Wodan contacten weer benaderen. Al wordt het ook wel tijd om
eens met de voorzitter te praten over een bonus als ik steeds mensen
binnen blijf hengelen haha.”
Bryan: “Je hebt het alleen maar over volgend seizoen. Laten we maar
hopen dat er dit seizoen nog een bal gaat rollen en dat we weer knuffelend de polonaise kunnen lopen in de kantine als we allemaal een
prikje hebben gehad.”

Vincent

Buffing

Bryan: “Hoe bevalt het de andere oud-Wodan spelers bij Nederwetten?”

Vincent: “Wijze woorden om mee af te sluiten Laten we dat inderdaad
hopen. Het zou geweldig zijn om binnenkort iedereen weer te kunnen
zien en te kunnen spreken. Ik kan niet wachten!”

gingen we een biertje doen bij De Kruik en Han begon erover dat ik
met mijn journalistieke achtergrond wel wat kon betekenen. Hij stelde
de vraag na een bier of 10, dus ik stelde verder geen vragen en zei ‘ja’.
Heb jij een spannender verhaal waarom je hebt besloten eraan mee te
werken?”
Vincent: “Ik ben inmiddels bezig aan mijn vierde seizoen hier en het
leek me leuk om iets meer voor de club te betekenen. Wellicht dat dit
iets is wat bij me past en waar ze iets aan me hebben, we gaan het
zien.”
Voetbal en de toekomst
Vincent: “Dan even naar voetbal en alles daaromheen. Hoe blijf jij fit in
deze tijden? Ik merk zelf dat ik heel erg een stok achter de deur nodig
heb. Ik en mijn vriendin hebben in oktober een dochtertje gekregen en
momenteel gaat al mijn energie daar naar toe. Daarnaast mis ik ook de
motivatie om te gaan hardlopen of de fiets te pakken moet ik bekennen, haha.”
Bryan: “Ik verveel me rot thuis. Ik werk al sinds februari thuis en heb
ineens bakken met tijd over. Daarnaast woon ik sinds kort alleen en
sport ik me een ongeluk om de tijd door te komen. Veel oefeningen
sowieso voor mijn knie, maar daarnaast ook krachttraining, fietsen en
rustig proberen hard te lopen weer. En hopelijk kunnen we snel weer
voetballen.”

“Het wordt tijd dat ik
een bonus krijg voor
het binnenhengelen van
nieuw talent haha!”
Vincent: “Dat hoop ik ook. Ik verwacht een verkort programma dit
jaar. Wederom een verloren seizoen. Vorig seizoen was het al helemaal
zuur. We stonden met het 2e eerste en waren op weg naar het kampioenschap toen de competitie werd afgebroken. Daar baal ik nog altijd
enorm van. Dit jaar zou elke minuut voetbal een bonus zijn, dus kijk ik
alvast naar komend seizoen. Ik hoop dat we de groep bij elkaar kunnen
houden, wellicht nog een versterking of twee en dan opnieuw knokken
voor de titel. Momenteel kijk ik vooral uit naar het toernooi op Texel.”

C.S.N.

CLEAN SERVICE NUENEN
Gevelreiniging
Voegwerken
Schoorsteenrenovatie
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MAURICE DIRCKX
BOORD 85
NUENEN
040 - 2832957
06 - 23703691
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Sport & Spel
Seizoen 2020-2021

Verhoeven
auto-service

Door: Niek Evers en Rens van Herpt

Ondanks alle coronamalaise en de grotendeels stilgelegde activiteiten
op het sportpark, is er gelukkig toch een groep enthousiaste sport&spel
deelnemertjes gestart. Sinds september staan er op zaterdagen om
09.00 uur wekelijks zo’n 20 kindjes in de leeftijd van 4 tot 7 jaar op het
veld om kennis te maken met sport, spel en voetballen bij onze vereniging(en).
Onder leiding van Marcha, Rens, Thola, Jessica, Rob en Niek worden
de kindjes 45 minuten lang uitgedaagd om spelenderwijs hun sportieve grenzen te verkennen. Na de (inmiddels voor de kindjes bekende)
warming-up, worden er spellen en de eerste voetbalvaardigheden
aangeboden. Dat er (nog) niet altijd helemaal in de pas wordt gelopen,
nemen we voor lief. Het is ook lastig om goed bij de les te blijven als je
op zo’n groot voetbalveld staat waar veel meer interessants te zien en
te doen is. Het doel is dan ook vooral om gewoon lekker sportief buiten
bezig te zijn en plezier te maken op het voetbalveld.
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Hoekstraat 2; 5674 NP Nederwetten
Tel: 040 - 2835163 Mobiel 06 - 11320959

Voor de winterstop hebben er 10 trainingen plaatsgevonden op het
sportpark van RKVV Nederwetten. Na de winterstop zullen dat 10
trainingen zijn op de velden van RKGSV. Deelnemende kindjes hebben
zich na 4 gratis proeftrainingen kunnen inschrijven bij Juventud, waarbij er een eigen keuze werd gemaakt onder welke van de 2 verenigingen ze zich wilde voegen.

René van de Veerdonk
Wenzel van Luxemburgstraat 23
5341 RJ Oss
0412 - 854233
info@manymoreentertainment.nl
www.manymoreentertainment.nl
 ManyMoreEntertainmentNL

Tot op heden lijkt het animo niet af te nemen en is de opkomst elke
week fantastisch. Heel erg leuk om al die enthousiaste kinderen bezig
te zien, waarbij ze ieder op hun eigen manier kennis maken met een
sport. Indien de situatie het weer toelaat is iedereen van harte welkom
om eens een zaterdagochtend te komen kijken naar de inspanningen
van onze jongste jeugd.
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande interesse hebben om
samen met je kindje kennis te maken met onze sport&spelgroep, kom
dan gerust een keertje kijken!
manymore_visitekaartje_v2.indd 2

Met sportieve groet,
Sport & Spelgroep Juventud

Sponsor met pensioen
Al 23 jaar trouwe sponsor

Door: De Sponsorcommissie

Onze jarenlange trouwe sponsor Ad Ivits zal vanaf volgend seizoen
niet meer met een advertentie in ons clubblad staan. Sinds 1997! Is hij
sponsor van onze vereniging. Dan verdien je het wel om even extra in
het zonnetje te worden gezet.
Ad Ivits, 67 jaar en woonachtig in Veldhoven stopt met zijn bedrijf als
was-droog en koelspecialist. Sommige mensen zullen hem kennen als
monteur van Billekens, waar hij uiteindelijk in 1994 zelf het witgoedgedeelte heeft overgenomen. In 1997 startte Ad als sponsor van RKVV
Nederwetten en de avond 4 daagse in Nuenen. En nu in 2021 gaat hij
op naar zijn welverdiende pensioen, alhoewel hij ook aangeeft voor
vaste klanten nog best af en toe een reparatie te kunnen uitvoeren zo
gewenst.
Ad geeft aan dat er geen specifieke band was met de club RKVV Nederwetten, maar wel met enkele leden van de vereniging. Zonder aan
te geven welke leden dit dan waren, werd ons wel gevraagd om zijn
hartelijke dank uit te spreken aan deze contacten binnen onze mooie
club. Bij deze!
Ad, bedankt voor alle jaren van financiële ondersteuning, het is zeer
gewaardeerd! Wij wensen je alle goeds toe, geniet van je pensioen!

voor reparatie en verkoop
van zowel
vrijstaand als inbouwapparatuur

meer dan
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Wat mis ik het toch...
Een weekje in het tweede van Nederwetten

Dinsdagochtend:
Heren, geef even in de app aan of je zondag mee wil of kan voetballen,
voor sommigen onder ons geldt alleen of ie wil… Graag voor woensdagavond doorgeven zodat ik donderdag het net op kan halen met de
andere leiders van de lagere elftallen.
Zondag 11.30 uur aanwezig en om 12.00 uur begint de wedstrijd.

ONTWERPEN

(XL)PRINTEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Zaterdagavond:
Mannen, Guus komt morgen sowieso niet aangezien zijn schoonmoeder vanmiddag al is gekomen...
Gerard komt ons na zijn wedstrijd met het 4e versterken zodat we 12
man hebben en de 3 twijfelgevallen. We spelen maar tegen de bovenste dus er is niks aan de hand. En niet teveel zuipen vanavond.

MULTI PRINTEN
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Vrijdagochtend:
Jongens we hebben er zondag 16 waarvan er een stuk of 3 nog twijfelgeval zijn.
Maar, volgens René, zijn ze dat al zolang ze lid zijn van de club.
Oh ja, en Henk heeft aangegeven dat hij de hele wedstrijd zal vlaggen.
Dus eigenlijk hebben we 12 fitte spelers, waarvan Guus heeft aangegeven dat hij de 2e helft weg moet omdat zijn schoonmoeder uit Haarlem
op bezoek komt?
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Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:

redactie@ronddelinde.nl •

Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
• T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl• W www.drukkerijmesserschmidt.nl

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerken
- Cultuurtechnische werken

Huikert 17 te Gerwen tel: 040-2837008

Zondagochtend:
Na toch de nodige biertjes op zaterdagavond is het dan eindelijk weer
zondagochtend. Met wat moeite vlug een boterham achter de kiezen
gepropt, tas ingepakt, snel de belofte gedaan om na de wedstrijd wat
te eten vooraleer aan het bier te schieten en als een komeet richting de
kantine. Daar aangekomen ben je al helemaal warm dus warming-up
heb je eigenlijk al niet meer nodig. Je ziet dat het echter pas 11 uur is,
ruimschoots de tijd om een bak koffie te drinken en wat slap te zeveren
met iedereen die voorbij komt.

Door: Erwin de Meester

De ene avond was nog spannender dan de andere en uiteraard wordt
zo’n avond afgesloten met een flinke seksbeurt met één of andere
chick uit het naburige gehucht waarvan ze de naam niet meer weten.
Alleen maar uit welk dorp ze komt en wat voor auto ze rijdt.
Het loopt nu rap richting 12.00 uur dus nog snel een keer knie heffen
en hakken tegen het achterwerk, sprintjes trekken wat lijkt op de volle
100% en de scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd.
Om 13.45 uur fluit de scheidsrechter voor het laatst, je geeft de tegenstanders een hand en gaat genieten van een verkwikkende douche.
Daarna snel richting kantine om van een welverdiende pint te gaan
genieten.
Ook nu druppelen je teamgenoten binnen en lappen bijna allemaal 10
euro om zo, onder het genot van een pot bier, van de wedstrijd op tv te
genieten en de eigen wedstrijd na te bespreken.
Om 16.30 uur kom je er achter dat je eigenlijk nog niks gegeten hebt
en bestelt maar snel een broodje frikandel. Al is het maar om thuis te
zeggen dat je iets gegeten hebt. Om 18.30 uur gaat je tas weer onder
de snelbinder om thuis, met één oog, Studio Sport te kijken zodat je
morgen op het werk ook je mening kan geven over de gespeelde wedstrijden.
Dinsdagochtend:
Heren, ...
Wat mis ik het toch.

Eén voor één druppelen je teamgenoten binnen. Sommige moeten nog
ontbijten en vragen of de frietpan al aan staat. Die is wel aan, maar het
vet is nog niet warm. Dan maar snel 2 tosti’s met chilisaus naar binnenschuiven en wegspoelen met AA-drank.
Om half 12 gaat de één na de ander richting kleedlokaal. Vlug de half
opgerookte sigaret uitdrukken of juist vlug nog één opsteken. Aangezien je toch in de basis start, maken die paar minuten ook niet meer
uit. Meestal staat de tas met tenues toch nog niet in het kleedlokaal.
Maar dan… Als je als laatste de kleedkamer betreedt, is er niet al te
veel plaats meer om te zitten. Dit is niet het ergste, gewoon spullen
opschuiven zodat de vedette ook kan zitten, het is de geur die je tegemoet komt zodra je de klink naar beneden doet. Je ruikt echt alles
door elkaar; bier, shoarma, stront en zweet. Sommige ruiken naar alles
tegelijk en beweren toch dat ze maar efkes weggeweest zijn.

EXCLUSIEF DEALER VAN:

INSTALLATIES

Nieuwe sponsoren voor de Dames
Met trots presenteren we Erik Foolen Vloeren en St. Jans Veranda’s

Door: Ivo van der Heijden

De huidige coronacrisis verwacht aanpassingen van ons allemaal.
Dingen die “vroeger“ heel normaal leken, zijn tegenwoordig niet allemaal meer vanzelfsprekend. Het bekendmaken van een nieuwe sponsor
bijvoorbeeld: normaal gesproken een aanleiding voor de sponsorcommissie om hier een leuke activiteit bij te bedenken. Omdenken dus, met
als resultaat dat ondergetekende op dinsdag 1 december in een Microsoft Teams meeting zat met Erik Foolen en Martijn Migchels. Jawel, de
nieuwe sponsoren van de Dames van RKVV Nederwetten!

En dan de combinatie St. Jans veranda en Erik Foolen Vloeren, prima
combi al zeg ik het zelf!
Martijn: ‘De samenwerking is tot stand gekomen omdat de sponsorcommissie ons benaderde. Ik weet uit eigen ervaring dat Erik Foolen
vloeren kwaliteit, goed en degelijk werk levert en dat Erik een prettig
persoon is om mee om te gaan. Er was al snel een goede klik en we
denken beiden dat we de dames positief kunnen helpen/sponsoren.
Erik: ‘Niks aan toe te voegen. Erik Foolen Vloeren levert inderdaad
kwalitatief goed werk af!’

Heren, gefeliciteerd met het sponsorschap van de Dames! Kunnen jullie
jezelf even voorstellen voor het geval mensen jullie niet kennen?
‘Erik Foolen is de naam, 35 jaren jong. Ik ben geboren en getogen in
Nederwetten en al sinds 1990 lid van het mooie RKVV Nederwetten.
Voor de snelle rekenaars onder jullie, al 30 jaar lid dus.’
‘Ik ben Martijn Migchels, en ik woon gelukkig samen met Moniek van
Lint en we hebben 3 geweldige kinderen Pleun (13), Nienke (12) &
Daan (8), en een hondje Saar (0,7). Vanaf mijn 4e jaar ben ik al lid van
onze mooi voetbalclub. Ik heb in alle elftallen gevoetbald, behalve bij
de dames! Ik sta nog steeds graag klaar voor de vereniging (o.a. jeugdtrainer & leider, sponsorcommissie, papier ophalen).

“Kampioen worden met het Eerste
was twee dagen volop feesten.
Dat vergeet ik nooit meer!”
Kunnen de sponsoren iets vertellen over hun eigen prestaties op
het voetbalveld?
Martijn: ‘Ik heb alle jeugdelftallen van Nederwetten fijn doorlopen, van
Sport & Spel (geleid door Joke van de Biggelaar en ons moeder Doortje Migchels) tot de F-jes, E, D, C, B en de A-jeugd. Mijn vader (Thijs
Migchels) was in de beginjaren onze trainer, naderhand hebben we
ook veel geleerd van André van Doorn, René Ploegmakers en Twan de
Louw. We zijn in de jeugd diverse keren kampioen geworden. Maar het
kampioenschap met Nederwetten 1 was er één om nooit meer te vergeten. Twee dagen feesten en heel Nederwetten was uitgelopen voor
onze rondrit door Wette. Ik heb veel trainers meegemaakt in mijn carrière, waarvan een aantal die veel indruk hebben gemaakt, zoals Joop
Onink, Bert de Beijer, Hans Peper en natuurlijk Noud van der Vleuten.
Daarna heb ik een stapje terug gedaan in het 2e met Gerard Renders en
later met Gertjan Bloemen. Nu voetbal ik momenteel heel wat jaren bij
de Vets en ben trainer/leider van de JO9.’
Erik: ‘Mijn actieve voetbalcarrière begon dus in 1990 bij Sport & Spel,
en daarna heb ik de gehele jeugdopleiding doorlopen. Vervolgens ben
ik doorgestroomd naar de senioren. De eerste paar jaren in de selectie
(veelal in ‘t Twidde en af en toe in ‘t Eerste). Toen brak er een periode
van een aantal seizoenen in het 4e aan, waar je vooral uit moest blinken
in de derde helft en dat ging me redelijk goed af! Daarna ben ik terug
naar het 1e gegaan omdat ze daar op dat moment de beste trainer uit

Martijn: ‘Eigenlijk wel, mijn dochter Pleun (13 jaar) voetbalt bij de meiden (MO15) en vroeg me waarom ik de dames van Nederwetten niet
sponsorde. “Dan voetbal ik later (als ik in het eerste kom) met jouw
bedrijf op onze shirts!”, zei ze. Onze Pleun heeft dan ook de doorslag
gegeven. Het waren wel zware onderhandelingen met de sponsorcommissie, maar volgens mij zijn alle partijen tevreden en we hopen op een
succesvolle en plezierige samenwerking.

de clubgeschiedenis hadden, mijn vriend Steef de Graef. Dat heb ik
nog 2 seizoenen volgehouden en toen ben ik gestopt. De KNVB vraagt
nog ieder seizoen of ik weer wil beginnen, want ze missen nogal wat
inkomsten uit gele en rode kaarten. Nu ben ik trotse speler van het
sterrenensemble de Vets, waar ik teamgenoot ben van medesponsor
Martijn. Heel fijn voetballertje trouwens.’
Erik Foolen Vloeren en Martijn St. Jans Veranda’s gaan dus binnenkort pronken op de tenues van de Dames van Nederwetten. Vertel
eens even iets meer over jullie ondernemingen?
Martijn: ‘St. Jans veranda’s ben ik in 2011 begonnen, het bedrijf waar
ik voorheen werkte (Aluminium Best) ging helaas failliet en daardoor
ben ik eigenlijk alleen verder gegaan met het leveren, produceren en
monteren van aluminium kozijnen en veranda’s.
Later zijn daar ook eikenhouten veranda’s bij gekomen maar daar ben
ik na 3 jaar mee gestopt. Veel te lomp en zwaar. Ik had en heb het
gelukkig nog steeds goed druk met aluminium veranda’s. Aluminium is
een mooi product en we hebben super goede monteurs in onze montageteams.
De veranda’s die wij leveren zijn van de merken Pallazzo en Verasol.
Degelijk materiaal en netjes afgewerkt. We plaatsen de veranda’s
meestal vast aan de woningen, maar worden ook steeds meer vrijstaand gebouwd. De veranda’s zijn uit te breiden met glazen schuifwanden en zonweringen.
Binnenkort kunnen jullie ons weer bewonderen op televisie bij VT-wonen op RTL4!’

Helaas zijn we het afgelopen jaar allemaal minder op de club geweest dan we hadden gewild. Hoe zijn de kersverse sponsoren het
afgelopen jaar doorgekomen?
Martijn: ‘Gelukkig hebben we met de jeugd ‘gewoon’ doorgetraind,
alleen missen we de wedstrijden op zaterdag wel. Natuurlijk missen
we de 3e helft bij de Vets ook gruwelijk en de uitjes naar PSV. Belangrijker dan het voetballen is natuurlijk onze gezondheid. De overheid heeft
maatregelen moeten treffen en dit hebben we te accepteren. Ik hoop
wel dat het niet heel lang meer duurt en dat we het ‘normale’ leven
weer op kunnen pakken.’
Erik: ‘Normaal gesproken loop ik elke zondag wel even naar de club
om een potje voetbal te kijken langs de lijn, het maakt me niet uit bij
welk elftal. Een lekker glaasje bier erbij en wat ouwehoeren. Dat was
dit jaar helaas niet mogelijk, maar zodra het weer mag/kan, zal ik vast
wel weer ergens langs de lijn of aan de bar bij Hannie te vinden zijn.
Echt verveeld heb ik me niet dit jaar hoor, geen medelijden hebben. Op
zaterdag voetballen met de Vets zat er helaas ook niet in, dus ben ik
zaterdags maar gaan werken. De zondag gebruik ik om dus echt even
helemaal niks te doen. Ook dat gaat me goed af, al zeg ik het zelf.’

Erik: ‘Vanaf 2004 zit ik al in de ‘parketwereld’, en in 2017 ben ik dus
Erik Foolen Vloeren gestart. De verkoop en het leggen van vloeren is
mijn voornaamste bezigheid. Houten vloeren, pvc en laminaat. Ook
renoveren van houten vloeren en trappen is iets waar ik me mee bezig
houd. En nu ook hoofdsponsor van de dames. Mooi man.’

“Een lekker glaasje bier en wat
ouwehoeren. Zodra het weer kan,
ben ik weer te vinden bij RKVVN”
En nu zijn jullie sponsor van de Wettense Dames, is daar een
speciale reden voor?
Erik: ‘Nadat de sponsorcommissie mij had benaderd om sponsor te
worden van de dames, was ik meteen enthousiast. Zeker toen ik te
horen kreeg dat dit samen met St. Jans veranda’s zou zijn. Dat kunnen wel eens hele gezellige teamuitjes gaan worden! Heel veel van
de speelsters ken ik al heel lang. Ooit, in een ver verleden ben ik begonnen als leider van een meiden-elftal (MB1). Later werd dat trainer/
coach bij MA1, waarvan een aantal van die talenten nu in Dames 1
spelen (het is dus toch nog goed gekomen met ze haha). Ook ben ik
nog een jaartje coach bij Dames 1 geweest, maar dat was ik zo beu...
Sponsor worden leek mij nu dan ook de beste optie.’

Foto van Gitte Sanders

Laten we vooral positief blijven met z’n allen. Ons oude leven komt
zeker weer terug. Wat is dan het eerste op de planning?
Erik: ‘Het eerste wat ik weer ga doen als alles weer normaal is? Heel
veel concerten bezoeken! Aangezien afgelopen jaar alles gecanceld is,
heb ik nog wat in te halen. Ik heb nog een pallet aan concert-vouchers
liggen, dus dat komt wel goed.’
Martijn: ‘Een groot feest geven voor iedereen die heeft geholpen met
onze verbouwing. Bij deze nog een bedankje aan iedereen die heeft
geholpen!’

Foto van Gitte Sanders

Heren, ik denk dat de voetbalclub en specifiek onze dames erg blij
kunnen zijn met Erik Foolen Vloeren en St. Jans Veranda als sponsor! We hopen snel weer vele, gezellige lange voetbalmiddagen te
kunnen beleven op het sportpark en in de kantine. Is er nog iets wat
jullie verder kwijt willen aan de lezers van het Koppeltje?
Erik: ‘Ik hoop snel iedereen weer te kunnen zien op Sportpark de
Koppel, in de kantine en vooral langs de lijn bij de Dames, die dan
rondhuppelen in een prachtig nieuw tenue. Ik wil de sponsorcommissie
bedanken voor deze kans, en natuurlijk Martijn van St. Jans Veranda’s.
Top dat ik dit samen met jou mag doen.’
Martijn: ‘Graag wil ik alle vrijwilligers en sponsoren van onze mooie
vereniging RKVV Nederwetten bedanken dat ze voor de club klaar
staan. De papier-ophalers die maandelijks klaarstaan, de (jeugd)-trainers, (jeugd)-leiders, de VUT ploeg, onze poetsdames, wasdame, kantine medewerkers, sponsorcommissies, redactie Koppeltje en (jeugd)-bestuur. Dankjewel. Waar zouden we zijn zonder jullie. En iedereen die
ik vergeet: Bedankt voor je bijdrage aan onze mooie vereniging RKVV
Nederwetten!’

Rabo ClubSupport 2020
Eén groot succes voor rkvvn

Net zoals voorgaande jaren deed RKVV Nederwetten ook dit jaar mee
met Rabo ClubSupport. Met dit initiatief investeert Rabobank in de
samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Zij geven
als coöperatieve bank ieder jaar een deel van hun winst aan verenigingen door het hele land. Dit jaar stellen de Rabobanken in Oost-Brabant €10,- per lidmaatschap beschikbaar voor Rabo ClubSupport, een
totaalbedrag van bijna 2 miljoen euro. Rabobank-leden bepalen hoe dit
bedrag onder de deelnemende clubs verdeeld wordt.
Stemperiode
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 25 oktober konden leden van Rabobank Regio Eindhoven stemmen op hun favoriete club of vereniging
en bepaalden daarmee welke financiële bijdrage de deelnemers zouden
ontvangen. Elke stem was geld waard en dat kon zo voor iedere club
een mooi bedrag opleveren. Hier werd massaal gehoor aan gegeven en
begin november werd de uitslag bekend gemaakt.
Recordbedrag
Onze vereniging heeft dit jaar een recordbedrag opgehaald via Rabobank ClubSupport! Penningmeester Toon van Rooij zag maar liefst
€1.128,47 bijgeschreven worden op de bankrekening van onze vereniging; bijna een verdubbeling van het bedrag van vorig jaar. Dat is in
deze moeilijke tijd een enorme opsteker.

Door: Sponsorcommissie

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt
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de coöperatieve Rabobank

Bestedingsdoel
Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. RKVV
Nederwetten draait al jaren op de kracht van haar vrijwilligers. Zonder
hen zou de club niet overleven. Om onze blijk van waardering te geven,
willen we het vrijgekomen bedrag besteden om deze harde werkers
extra in het zonnetje te zetten voor al het werk wat zij belangeloos voor
onze vereniging doen.
Via deze weg willen het bestuur en de Sponsorcommissie iedereen
hartelijk bedanken die de moeite heeft genomen om op RKVV
Nederwetten te stemmen!

Een elftal VUT’ters
Voor een piekfijn sportpark
Powered by Laco
Collse Heide 4
T: +31 (0)40-283 75 72

5674 VN Nuenen
E: info@spuiterij-jansen.nl

www.feelfitcenter.nl

Door: De VUT ploeg

Ondanks de corona-perikelen is er toch veel te doen om het sporpark
goed te onderhouden en het weer op en top in orde te hebben voor het
moment dat de bal weer gaat rollen.
Wat dacht je van snoeien, vegen, diverse reparatie werkzaamheden,
reclameborden onderhouden, tegelpad leggen en onderhouden, graskanten snijden, dug-outs schoon houden, schilderwerkzaamheden,
prullenbakken legen, het eventueel vervangen van lampen, doelnetten
e.d.
En zo zijn er tal van werkzaamheden die uitgevoerd worden door een
clubje vrjwilligers die op maandagochtend bij ekaar komen om dit
allemaal uit te voeren. Behalve dat het van groot belang is voor de club
zijn het ook mooie momenten van sociaal contact.
Een tijd geleden werd er vanuit het bestuur een oproep gedaan om de
VUT-ploeg te komen versterken en dat was niet aan dovemansoren gericht want inmiddels bestaat de VUT-ploeg uit 11 man: Sjaak van Hoek,
Willy Raaijmakers, Louis Staals, Piet Migchels, Jan van Tien, Gerard
Renders, Theo Hoeks, Wim Wulems, Tinus Renders, Henk Hendriks en
Leo Evers.
De VUT’ters wensen dat er weer snel van start kan worden gegaan
met waar het allemaal om draait: VOETBALLEN!

Een selectie VUT’ters

De Sponsorcommissie
Stand van zaken Denktank RKVV Nederwetten

Door: Ivo van der Heijden

Hallo allemaal,
Zoals in een eerder Koppeltje vermeld is er naar aanleiding van de
ledenvergadering in 2019 een Denktank in het leven geroepen die
samen met het bestuur gaat nadenken over de lange termijn visie van
onze voetbalclub. Het doel is om samen met de leden in kaart te brengen wat er zoal nodig is om ervoor te zorgen dat onze vereniging over
10 – 15 jaar nog steeds een zelfstandige vereniging kan zijn. Diverse
mensen hebben reeds input gegeven door middel van een enquete. De
vervolgactie was het plannen van een brainstormavond in de kantine
met zoveel mogelijk geïnteresseerde leden. Deze brainstormavond was
gepland in maart die destijds gecancelled moest worden aangezien
„Brabanders hun sociale contacten moesten beperken ivm Corona“.
Inmiddels weten we allemaal dat dit helaas het begin was van een
hele vervelende periode die nog steeds niet achter ons ligt. Tijdens
ons online overleg in november (zie foto) hebben we helaas moeten
concluderen dat het organiseren van een brainstormavond voorlopig
niet mogelijk is. Kortom, we hebben helaas weinig te melden vanuit de
denktank maar wilde deze update toch even kort delen. Zodra de situatie het toelaat zullen we starten met de voorbereidingen van de brainstormavond. Laten we hopen dat dit mogelijk gaat zijn in het voorjaar
van 2021. Mochten er in de tussentijd vragen of opmerkingen zijn kun
je altijd contact opnemen met; Dennis Wouterse, Ad van den Biggelaar,
Arne Raaymakers, Erwin de Meester, Piet Renders, Rens van Herpt of
ondergetekende.
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Hopelijk tot snel op het sportpark!
Namens de denktank,
Ivo van der Heijden
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Van Trinidad & Tobago naar Nederwetten
‘De kou is vreselijk’

Door: Bryan Buffing

De lach van Tola Taylor op het sportpark van
Nederwetten is onmiskenbaar. De 34-jarige
middenvelder kwam afgelopen zomer over uit
Trinidad & Tobago en heeft zich in de selectie
van onze club al snel populair gemaakt. Maar
wat is het verhaal achter deze avonturier?
Wie Trinidad & Tobago intypt op Google
begrijpt niets van de transfer van Tola. Waarom ruilt iemand een paradijselijk warm oord
in voor Nederland? De liefde, is de verklaring
voor deze stap. Tola liep de Nederlandse Floor
tegen het lijf toen zij op vakantie was in Tobago. De twee werden verliefd en Tola besloot
alles achter te laten om samen met Floor een
bestaan op te bouwen in Nederland.
Nederlandse indrukken
Spijt van zijn keuze heeft hij absoluut niet.
“Nederland is leuk en het is ‘easy going’. De
mensen zijn erg vriendelijk.” Ondanks dat
Tola zich goed voelt in Nederland, kan niet
alles hem bekoren. “Het weer. Man, ik kan
niet wennen aan die kou. Dat is echt niet goed
voor mij hoor haha.”

“Ik mis het weer,
de stranden, de
watervallen, en
vooral het feesten”
Ook bij Nederwetten is Tola op zijn plek. “Ik
vind het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en dat kan op de club. Iedereen is aardig en behulpzaam. Het is echt een ontmoetingsplek waar gezelligheid heerst. Ik baal er
dan ook enorm van dat er nu niet gevoetbald
mag worden en de kantine gesloten is.”
Niet alleen in de kantine was Tola op zijn plek,
ook in ‘Het Hart van Son’ vermaakte hij zich
prima. “Ik kan niet wachten tot alles weer
open gaat. De kroeg in Son was voor mij een
klein stukje Tobago. Er werd muziek gedraaid
en er was sfeer. Dat mis ik enorm.”

ging hij naar de St. Clair coaching school voor
voetbal. Daar werd hij getraind door Bertil St
Clair, voormalig bondscoach van Trinidad &
Tobago. In 2012 had Tola de eer om als aanvoerder voor zijn land uit te mogen komen tijdens ‘Guiness Street Football’ dat plaatsvond
in Gayuna.
Voor hij naar Nederland vertrok wist hij niets
anders van ons land dan dat Leo Beenhakker
er vandaan kwam en dat Arjen Robben, van
Persie en Johan Cruijff Nederlands waren. Al
had hij ook wel eens gehoord van Amsterdam.
Inmiddels mogen de spelers en trainer van Nederwetten zich in dat rijtje topspelers scharen.

“Leo Beenhakker, Arjen
Robben, van Persie en
Johan Cruijff: dat was
Nederland voor mij”

Trinidad & Tobago
Op Trinidad & Tobago is Tola heel wat anders
gewend. Het zijn overigens twee eilanden die
samen één land vormen. Trinidad is het grootste eiland, met veel werk en industrie. Tobago
is een stuk relaxter en een plek waar mensen
uit Trinidad ook graag op vakantie gaan om tot
rust te komen. Tola is geboren en opgegroeid
op het wat relaxtere Tobago. Of zoals Tola het
zelf omschrijft: ‘Het paradijs.’
“Tobago is prachtig. Blauwe zee, witte stranden, palmbomen, verse kokosnoten, aardige
mensen en er wordt heel veel gefeest. Feesten
zit in ons bloed. Ik zou iedereen dan ook het
advies geven om op vakantie te gaan naar Tobago. Daar krijg je echt geen spijt van.”
Gemis
Toch liet hij alles achter om aan de andere
kant van de wereld te gaan wonen en dat is
niet altijd makkelijk. “Mijn vrienden en familie
mis ik heel erg. Het is moeilijk om zo ver weg
van ze te wonen. Ze zijn altijd een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geweest.”

Zijn familie is het belangrijkst, maar er zijn
meer dingen waar Tola aan moest wennen.
“Ik mis het weer, de stranden, de watervallen, maar vooral het feesten. Toen ik voor het
eerst in Nederland was nam mijn vriendin mij
mee naar een verjaardag. Dat was heel apart.
Er was alleen zachte muziek en iedereen was
met elkaar aan het praten. Niemand was aan
het dansen... Dat is geen feest haha.”

“We hebben een leuk team met een hele fijne
trainer. Henri is een goede coach en een hele
vriendelijke man. Hij respecteert iedereen in
het team en andersom respecteren wij hem
ook. Al moet ik wel altijd erg lachen wanneer
hij de tweeling Robbert en Dennis door elkaar
haalt haha.”
Zodra de corona-break erop zit hoopt Tola samen met het team weer te mogen knallen. Dat
doet hij het liefst op het middenveld. En of er
nu gewonnen of verloren wordt, na de wedstrijd moet er gedanst worden in de kantine en
geproost worden met een biertje.

Goed karakter
Wie Tola een beetje kent ziet een goedlachse
aardige, maar zeker ook bescheiden jongen.
Hij groeide op in een groot gezin met maar
liefst elf kinderen. Op de vraag hoe hij zichzelf zou omschrijven zegt hij: ‘behulpzaam en
zorgzaam.’ Zijn vriendin Floor vult dat met liefde voor hem aan. “Tola wil het altijd iedereen
naar de zin maken of helpen. Hij laat graag
alles uit zijn handen vallen om iemand te helpen. Daar haalt hij voldoening uit. Dat heeft hij
overigens niet van vreemden. Zijn ouders zijn
ook zo.”
Dat hij graag mensen helpt blijkt wel uit een
verhaal dat Floor vertelt. “Tola heeft ooit een
86-jarige vrouw uit een brandend huis gered.
Haar kleinkind had een strijkijzer op bed laten
liggen en dat heeft vlam gevat. Tola is met een
vriend naar binnen gegaan en samen hebben
zij de vrouw uit het huis weten te redden. Ze
waren net op tijd, want toen ze net buiten waren ontplofte de gasfles dit in huis stond.”
Werk en voetbal
In Nederland is Tola inmiddels druk bezig om
een leven op te bouwen. Hij krijgt Nederlandse les en hoopt daarna als elektricien aan de
slag te kunnen gaan. “Dat werk deed ik ook op
Tobago. Daarnaast werkte ik op een school als
tuinman/conciërge en gaf ik kinderen les over
tuinieren, zodat ze zelf groente en fruit konden
verbouwen.”
Naast het werkende leven, speelt ook voetbal
een grote rol in zijn leven. Tola is een voetbaldier. Al sinds zijn 6e voetbalt hij en op zijn 8e
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